Generalforsamling
Lørdag d. 31. marts 2018 kl. 14.30
Klubhuset

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Næstformand Otto Graham bød velkommen i formandens fravær.
Katrine Kirk valgtes til referent.
Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt via Agterspejlet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
Sæsonen 2017
2017 var et år med fremgang. Vores medlemstal er således steget med ca. 20. Det er rigtig positivt, at flere vil
deltage i klubbens aktiviteter, og det bidrager jo også til, at kassereren bliver lidt gladere.
Det lykkedes igen i 2017 at gennemføre en sæson med højt aktivitetsniveau i de seks sommerferieuger for både
jollesejlere og kajakroere. Og som altid med størst aktivitet i de 3-4 uger, hvor ferieafviklingen er på sit højeste.
Der er som altid grund til at sende en stor tak til de mange medlemmer, som gjorde det muligt, herunder ikke
mindst den håndfuld af nye følgebådsførere, som trådte til. Det omfattede både et par af vores unge medlemmer
og forældre til nogle af vores tyske medlemmer.
Og så blev 2017 også året, hvor en tradition fra en svundet tid blev genoptaget. Der er jo naturligvis tale om
overnatningsturen i årets femte aktivitetsuge arrangeret af Jan Melgaard og det øvrige ’dream team’, som var en
stor succes – og som planlægges gentaget igen i 2018.
Den største landvinding i det forgangne år er dog uden tvivl etableringen af vintertrænings-aktiviteterne, som er
kommet op og stå med hjælp fra gode kræfter og med bidrag fra Dansk Sejlunion. Aktiviteterne har omfattet en
blanding af teori og praktik, hvor den sidste del er afviklet i svømmehallen i Nykøbing, bl.a. med inddragelse af en
vores optier. Tilslutningen har været ganske god, så indtil nu har det været en succes.
Og ellers var der som altid god tilslutning til de sociale aktiviteter, ikke mindst onsdagsgrill, men også til festen i
efterårsferien og kajaksektionens rejeaften. Vi er jo åbenlyst en klub, hvor medlemmerne sætter pris samvær med
mad og drikke.
Livet på havnen
Etableringen af kajakklubbens nye klubhus indebærer nogle ændringer i de praktiske rammer for RØS’s aktiviteter.
Det betyder således, at placeringen af stativet til optierne skal ændres, ligesom de øvrige joller fremadrettet skal
placeres anderledes. De endelige placeringer er endnu ikke endeligt afklaret.
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Som det også er annonceret i Agterspejlet, så har det desværre ikke været muligt at opretholde den rabatordning
for private joller på havnen, som har været gældende i de foregående år. For 2018 og frem må dem, som har egne
joller på haven i sæsonen, betale samme havneleje som alle andre brugere af havnen. Så det vil bestyrelsen opfordre
til at alle respekterer.
Det er også væsentligt at nævne, at der pågår en dialog med havnen og kommunen om ansvar og betaling for
vedligeholdelse af flydebroen. Dette udspringer af en presset økonomi for havnene i Odsherred Kommune, som
har fået havnen til at melde ud, at RØS fremover må stå for dette. Det har vi i bestyrelsen ikke opfattet som rimeligt
eller naturligt, da der er tale om fælles facilitet for alle havnens brugere, og vi har derfor taget kontakt til kommunen
Planer for 2018
Vi arbejder på at få udskiftet vores opti-flåde, som har rigtig mange år på bagen. Målet er erhverve 6-8 nye, som er
enklere end de gamle. Samtidig vil der store fordele ved, at de er helt ens, så forvirringen om, hvad der passer
sammen kan undgås. Denne udskiftning vil ske ved en blanding af sponsorat, en særlig aftale med forhandleren og
et træk på klubbens kassebeholdning
Vi kigger også på en udskiftning af den ene følgebåd, da vi har behov for en båd med kraftigere motor i dårligt
vejr. Vi forsøger at få fondsmidler til en delvis finansiering af dette og evt. også til opti’erne.
Afrunding
Det tegner igen lyst til en god sæson i RØS, og vi kan som altid bruge nye friske kræfter. Så meld jer endelig på
banen og skub gerne lidt til andre. Så bliver 2018 helt sikkert også et godt år.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ole CP gennemgik hovedpunkterne i det udarbejdede regnskab, som dækker perioden 1/1 2017-31/12 2017.
Medlemskontingenter ligger på ca. 200.000 kr.
Klubhusarrangementerne (grillaftener, løbende salg) giver et overskud på ca. 29.000 kr.
Regnskabet viser et samlet overskud på ca. 53.000 kr. efter afskrivninger på materiel på ca. 78.000 kr.
Klubbens omsætningsaktiver ligger på ca. 438.000 kr. i likvide midler og ca. 180.000 i obligationer.
Katrine Kirk bemærker at det ville være rart at regnskabet var tilgængeligt for medlemmerne forud for mødet.
Kassereren tilslutter sig. Forslag fra Hans Bidstrup om at fortælle revisoren at vi skal have det en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen må finde ud af, hvordan de vil gøre det tilgængeligt for medlemmerne før generalforsamlingen.
Torsten spurgte til medlemsskabet af DS, hvor kontingentet er på kr. 30.000 pr. år.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uforandret:
 700 kr. for aktive seniorer og aktive juniorer
 250 for passive medlemmer
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Indmeldelsesgebyret forbliver uændret 300 kr.
Forslag om at ændre betegnelsen fra ”indmeldelsesgebyr” til ”indskud” fordi der ikke reelt er administrationsomkostninger forbundet med en selvbetjent indmeldelse. Dette var der tilslutning til, og det kræver at formuleringen
ændres i vedtægterne: at der ændres til ”indskud som ikke betales tilbage”.
Selve ideen om at man har et indmeldelsesgebyr/indskud blev diskuteret. Argumentet er at det giver et incitament
til at fastholde medlemmer, så de ikke melder sig ind og ud fra år til år. Medlemsadministrationen bliver mere
besværligt ved mange ud- og indmeldelser.
Bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelsen blev enstemmigt vedtaget. Simon beder bestyrelsen overveje, om
indskuddet er for lavt.
Budget
Ole CP gennemgik de væsentligste budgetposter. Der forventes et overskud i 2018 på 50.000 kr. Budgettet blev
godkendt uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 seniorsuppleant(er), 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2017 for en 2-årig periode og var således ikke
på valg:
 Ole CP
 Helle Kann
 Nina Dürr
 Allan Kirk
 Tom Keller Bruun
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen i 2016 for en 2-årig periode og var således på
valg:
 Otto Graham
 Lars Skriver
 Peter Fibiger-Lundberg
 Richard Georg Engström (ikke genopstillet)
Otto, Lars og Peter var villige til genvalg, og bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Der skulle derudover vælges yderligere et medlem til bestyrelsen som erstatning for Richard. Som erstatning for
Richard blev foreslået:
 Bernt Farver (nyindvalgt).
Otto, Lars og Peter blev alle genvalgt og Bernt blev nyindvalgt.
Seniorsuppleanter
Seniorsuppleanterne Claus Thomsen og Eskild Berg Kappel afgår efter udløbet af deres valgperiode. Claus er villig
til genvalg. Bestyrelsen indstiller ham genvalgt.
Simon Andersen blev valgt til seniorsuppleant.
Der var ikke andre kandidater til suppleant posterne.
Marts 2017

Juniormedlemmer
Bestyrelsen har i den seneste periode ikke haft nogen juniormedlemmer. Der var ingen kandidater og bestyrelsen
fortsætter derfor uden juniormedlemmer.
Revisorer
Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgik efter udløbet af deres valgperiode. De var begge
villige til genvalg og bestyrelsen indstillede dem til genvalg. Begge blev genvalgt.
Revisorsuppleant Claus R. Bock afgik efter udløbet af sin valgperiode. Claus var villig til genvalg og bestyrelsen
indstillede ham genvalgt. Claus blev genvalgt.
7. Evt.


Tak til de frivillige. Susse Brandt, syntes at der skulle sendes en stor tak til alle de frivillige i klubben for
deres indsats i 2017. Der blev klappet.
 Havneleje for joller. Torsten opfordrer bestyrelsen til at forhandle med kommunen om at give rabat for
havneleje for jollerne. Eller hvis det ikke kan lade sig gøre kan klubben give et tilskud til havneleje for
familier med mere end en jolle, idet det er i klubbens interesse at mindske trækket på klubmateriel. Peter
Fibiger forklarede at det er forsøgt mange gange at forhandle med havnen, at klubben ikke kommer nogen
vegne med det, og at man evt. kan forsøge med selv at skrive til kommunen. Der var ikke umiddelbart
tilslutning til at klubben skal give tilskud til havneleje for private joller.
 Jolle opbevaring. Der er forslag om at finde en løsning for jolle-opbevaring som er mere pladsøkonomisk.
F.eks. noget med at stable jollerne. Klubbens areal-leje aftal omfatter et mindre område bag huset, der
hvor kajakstativet står. Klubben betaler ikke særskilt (udover areal-leje) for opbevaring af klubbens joller.
Bestyrelsen arbejder på at få en god aftale med kommunen om placering af jollerne. Der kommer formentlig noget mere plads når kajakklubben flytter deres kajakker. Deres aftale om brug af arealet ophører
i oktober 2018.
 Flydebroen. Vedligeholdelse af broen er hidtil blevet betalt af kommunen, som nu forlanger at klubben skal
gøre det. Bestyrelsen forhandler med kommunen om fortsat vedligeholdelse af flydebroen, som kommer
alle havnens brugere til gode.
 Mere plads til klubben? Hans Bidstrup foreslår at man kan overveje at købe/leje et større areal af kommunen, så vi får mere ro på denne problematik fremover.
 Forhandlingstaktik med kommunen. Simon Christiansen mener argumentet overfor kommunens forvaltning bør være, at klubben her leverer en fantastisk ydelse overfor kommunens borgere, som er helt på
linje med kommunens politik om at der skal være flere friluftsaktiviteter for børn og ældre. Og at ”underskuddet” på havnen er kunstigt, idet f.eks. fodboldbaner ikke har ”underskud” fordi kommunen ikke har
fastlagt et indtægtskrav. Man kan argumentere overfor kommunens med, at andre idrætsudøvere får det
hele gratis, og at det i den sammenhæng er urimeligt, at sejlere skal betale (så meget) for infrastruktur.
 Kajakker. Helle Kann gør opmærksom på, at vi i den måde vi taler om klubben udadtil skal huske, at der er
kajakaktiviteter i en langt større del af året, end der sejles.
 Rørvig begivenhedskalender. Otto gør opmærksom på at der er udarbejdet en kalender for større begivenheder i Rørvig i den kommende sæson. Den hænges op på klubhusets opslagstavlen.
Hermed blev generalforsamlingen lukket.
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